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Caros Valpacenses,

No passado dia 1 de Outubro, os Valpacenses escolheram, com a atribuição de 75,73% dos votos, para dirigir os 

destinos autárquicos, a equipa por mim liderada, reforçando a votação em números expressivos, que não deixam 

margem para dúvidas.

É uma honra, que espelha um trabalho profícuo levado a cabo nos últimos anos, mas que acresce ainda mais a nossa 

responsabilidade e o nosso compromisso para com todos.

O Concelho está diferente, para melhor. A dinâmica implementada ao longo do primeiro mandato revela-nos um 

Concelho com um grande potencial em diversas áreas estratégicas, fundamentais para a qualidade de vida e os 

valpacenses souberam reconhecê-lo. 

 ...O crescimento 
de uma comunidade 
é necessariamente 
fruto de um trabalho 
coletivo, que envolve 
cidadãos, instituições e 
empresas...
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Queremos que essa energia dê frutos neste mandato, que seja o motor para alavancar a economia local, criando postos 

de trabalho e, consequentemente, consigamos combater a desertificação. 

Continuaremos a trabalhar no sector do Turismo e com insistência e perseverança na valorização e divulgação dos 

produtos de excelência do concelho. São nossos, são ímpares, vamos mostrá-los ao mundo. 

Estamos preparados para aproveitar as oportunidades criadas no âmbito do Programa Portugal 2020 e trabalhar em 

consonância com as nossas freguesias. São disso exemplo os projectos já a decorrer da Ecovia do Rabaçal e do Centro 

Luís Teixeira, bem como a Loja de Cidadão, que acabamos de colocar ao dispor dos valpacenses. 

O crescimento de uma comunidade é necessariamente fruto de um trabalho colectivo, que envolve cidadãos, instituições 

e empresas. Já diz o ditado que “a união faz a força”, e esta exige participação, envolvimento e compromisso. Por isso, 

temos pautado a nossa conduta pela marca da proximidade, do diálogo e da disponibilidade.

As nossas decisões e as nossas prioridades surgem da auscultação que fazemos à população e também Presidentes de 

Juntas de Freguesia. Sabemos ouvir e respeitamos muito o resultado do diálogo.

Aproveito a oportunidade para desejar a todos um excelente ano, cheio de concretizações e que possam cada vez mais 

ter orgulho em ser valpacenses e em viver em Valpaços.

É com gosto que vos sirvo, é com gosto que convosco vivo e sinto esta nossa terra. 

Podem sempre contar comigo, podem sempre contar connosco. 

Com um abraço amigo.

O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços,

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida



Prestar 
  Contas

O Município de Valpaços fecha as suas contas do ano 2017 com a menor divida de sempre. À semelhança do ano 
transato, no términus do ano não era devedor quer a nenhum fornecedor de bens ou a empreiteiros.

Orgulha-nos o prazo médio de pagamento a fornecedores, é também o mais baixo de sempre, fixando-se no final do 
ano em 7 dias. No inicio do 4º trimestre do ano 2013, quando o novo executivo assumiu funções, o prazo médio de 
pagamento a fornecedores era de 117 dias.

Foram pagos a fornecedores, ao longo da gerência, mais de 12 milhões de euros.

A execução orçamental da receita, superior a 92%, permite-nos dar cumprimento às exigências previstas na Lei das 
Finanças Locais.

No que concerne à divida total, no final do ano de 2013 a divída do município era de 9.814.105 euros. No final 
do ano 2017, a divida a total do município fixou-se em 3.726.300 euros. De realçar o facto da autarquia não ter 
contraído qualquer empréstimo ao longo da nossa gestão (2013 – 2017).

O controle do endividamento, permite ao município de Valpaços honrar, a tempo e horas, todos os compromissos que 
assume, transmitindo uma imagem sólida e segura, a todos aqueles que trabalham e queiram trabalhar connosco.

Desde a primeira hora que assumimos critérios de eficiência na gestão municipal, que trilhamos o caminho da 
consolidação orçamental e no controlo do endividamento, o que permite que ano após ano possamos melhorar o 
desempenho financeiro da Câmara Municipal.
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Um arrojado desafio traduziu-se numa 
missão cumprida com sucesso. Valpaços, 
terra de inigualável valor em relação à 
qualidade de azeite produzido, chamou 
até si o evento que o coloca no centro das 
atenções e o balanço não poderia ter sido 
melhor para uma estreia.

A edição 2017 da “Feira Nacional de 
Olivicultura”, até então organizada no 
Alentejo, ficou marcada por se realizar 
pela primeira vez em Trás-os-Montes e em 
Valpaços.

O Município abriu, assim, com a tradicional 
hospitalidade transmontana, as portas a 
milhares de pessoas, muitas delas, visitando 
pela primeira vez o concelho.
A Olivalpaços acolheu o Congresso Nacional 
de Azeite, o Concurso Nacional de Azeite 
Virgem e o espaço de exposição, com 
mais de 70 stands, entre cooperativas 
de olivicultores, produtores de azeite, 
empresários ligados ao sector, como 
rotulagem, cartonagem e embalagem, 
serviços do sector, como certificação, 
sistemas de rega, maquinaria de lagar, 
viveirista, empresas de produtos 
fitofármacos, máquinas agrícolas, entre 
outros.

OLIVALPAÇOS 
UM PRIMEIRO SUCESSO DE MUITOS

EVENTOS
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No dia 5 de Maio, o auditório do Pavilhão Multiusos recebeu cerca 
de duas centenas de congressistas para o Congresso Nacional de 
Azeite. Ao final da manhã, o Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, presidiu à sessão de honra, em que interveio o 
Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida, o Presidente 
da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo 
Oliveira e Sousa, e onde foram entregues os Prémios do Concurso 
de Azeite Virgem.
O Congresso Nacional de Azeite contou também com a presença 
do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Vieira.
Amílcar Almeida aproveitou a oportunidade para apresentar 
o concelho valpacense e os seus produtos de excelência, mas 
também sublinhar as suas preocupações e as discrepâncias entre 
as políticas que beneficiam o litoral em detrimento do interior 

do país. O autarca falou também em nome dos agricultores e 
entregou uma carta aos responsáveis presentes no sentido de 
actuarem para minimizar os prejuízos causados pelas condições 
atmosféricas adversas, que afectaram várias culturas.

O Presidente da República mostrou-se sensível às preocupações 
do autarca valpacense, bem como às iniciativas abordadas para 
sensibilizar a população, sobretudo jovem, para o consumo do 
azeite.
Seguidamente a comitiva assistiu à atuação do Grupo Cronologia 
dos Sons e visitou a feira, onde Marcelo Rebelo de Sousa fez 
questão de provar os azeites vencedores do concurso, jogou 
boccia e cumprimentou todos os expositores bem como a 
população.
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Sábado, dia 6, destaque para a apresentação do livro “Os 100 melhores 
azeites de Portugal”, que contou com o autor, Edgardo Pacheco, e com 
a participação do autarca Amílcar Almeida. A obra que tem história, 
curiosidades, dicas e receitas de 25 chefs, alguns com estrelas Michelin, 
foi esmiuçada para os visitantes da feira. O Presidente da Câmara 
Municipal  aproveitou para lançar um desafio: “Estou muito satisfeito 
por tê-lo entre nós. Na nossa estratégia de desenvolvimento aliamos o 
turismo e a gastronomia e neste sentido esta obra veio acrescentar ainda 
mais a um sector de destaque no concelho, a olivicultura. A presença do 
autor premeia o evento e por isso lanço-lhe o desafio de fazer também 
um livro dedicado ao vinho, em que também somos vencedores e muito 
haverá para dizer do nosso concelho”.

Os 100 Melhores Azeites de Portugal descreve o bê-á-bá do azeite: como 
se faz, como se prova, como ler um rótulo, as curiosidades, as regiões 
produtoras, as variedades de azeitona, quem faz cada uma das 100 
garrafas selecionadas e os prémios ganhos, onde consta o Rosmaninho 
Verdeal da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços a missão foi cumprida 
com sucesso. “Assumimos uma grande responsabilidade com a realização 
deste evento, uma vez que já é realizado há alguns anos e por isso já 
existe uma tradição, mas foi uma conquista que muito me apraz. Demos 
a conhecer a importância do azeite para o nosso concelho e região e 
sendo uma feira de cariz nacional, com características e uma identidade 
muito próprias, fomos postos à prova em diversos sentidos. Contudo, 
abraçamos o desafio com grande entusiasmo e com muita determinação 
e conseguimos superar as expectativas de participantes e organização. 
Estou muito orgulhoso por mais este sucesso, que vem complementar o 
sucesso já alcançado pelo nosso azeite no nosso país e além-fronteiras”.

A Olivalpaços teve como organização o Município de Valpaços, a 
Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, o CEPAAL – Centro de Estudos 
e Promoção do Azeite do Alentejo, CAP – Confederação dos Agricultores 
de Portugal, e a AOTAD – Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes 
e Alto Douro.
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II FEIRA DO CEBOLO E DOS PRODUTOS 
DA TERRA EM VASSAL

I FEIRA DA CEREJA SEUS SABERES
E SEUS SABORES EM ARGERIZ

A 14 de maio de 2017, realizou-se na aldeia 
de Vassal a II edição da Feira do Cebolo e dos 
produtos da terra, que contou com vários 
expositores da freguesia, uma caminhada, um 
passeio TT, jornadas gastronómicas e animação 
musical. Bem cedo, foram muitos os caminheiros 
que se apresentaram equipados a rigor para 
partir à descoberta da Rota do Cebolo e das 
paisagens da freguesia de Vassal. Na II edição, 
a novidade foi o passeio TT, “Na Rota do Cebolo” 
organizado pela Junta de Freguesia de Vassal e 
pelo Grupo TT Trepa Tudo.  

Para o Presidente da Junta de Freguesia de 
Vassal, Nuno Freitas, “Vassal é uma freguesia 
desde há muitos anos, conhecida como a terra 
do cebolo, e a aposta da Junta de Freguesia 
foi promover os produtos locais, não só o 
cebolo mas, todos os produtos da freguesia”. 

Para o Presidente da autarquia, Amílcar Almeida, 
“Valpaços tem a felicidade de ter um painel de 
produtos de excelente qualidade, onde se inclui 
o cebolo, que todos nós associamos à freguesia 
de Vassal onde, o Senhor Presidente da Junta 
de Freguesia, com o apoio da autarquia, apostou 
neste produto para dar-lhe maior visibilidade”. 
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II FEIRA DO CEBOLO E DOS PRODUTOS 
DA TERRA EM VASSAL

I FEIRA DA CEREJA SEUS SABERES
E SEUS SABORES EM ARGERIZ

Nos dias 27 e 28 de maio de 2017, realizou-se em Argeriz a 1ª 
Festa da Cereja, Produtos da Terra Seus Saberes e Seus Sabores, 
que para além da cereja, contou com azeite, vinho, pão centeio, 
folar de Valpaços IGP, legumes e mel, divididos por mais de trinta 
expositores.  Estas feiras temáticas em épocas específicas do 
ano, têm sido uma aposta ganha por parte da autarquia e das 
Juntas de Freguesia envolvidas. Esta I Festa da Cereja teve início 
na noite de dia 27 com animação musical, e continuou, no dia 
seguinte, com um passeio pedestre à Pia dos Mouros. Presidiu 
à cerimónia de abertura o Presidente do Município, Amílcar 
Almeida, e vários presidentes de Junta de Freguesia. Para o 

Presidente da Junta de Freguesia de Argeriz Jorge Martins, 
“Argeriz, é uma freguesia que em termos de produtos agrícolas 
é das melhores do concelho. Esta feira da cereja é uma forma 
de divulgarmos e valorizarmos este nosso produto de eleição da 
freguesia e também para dinamizar a nossa economia local e dos 
nossos produtores que são pessoas de muito trabalho”. 

Já para o Presidente da Câmara, “o nosso território é um território 
de excelência em que os produtos do sector primário abundam 
e têm excelente qualidade, como é também exemplo a cereja”. 
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Iluminação de natal no Jardim Público e Persépio 

O evento, com duração de três dias, de 26 a 28 de Maio de 2017 realizou-
se pela primeira vez em Valpaços, organizado pela AVITRA – Associação 
de Viticultores Transmontanos, em parceria com a Câmara Municipal de 
Valpaços e a CVRTM – Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes.

Uma oportunidade para divulgar, debater e partilhar. Foi este o objectivo 
do I Simpósio Ibérico sobre Lagares Rupestres, que contou com a presença 
de vários investigadores e técnicos da área para promover um património 
muito específico, mas que Valpaços já conhece bem.
“Espero que esta partilha seja o prenúncio de colaborações futuras e 
que sejam colaborações bastante profícuas”, disse Amílcar Almeida, na 
sessão de abertura, que decorreu no auditório do pavilhão multiusos. O 
edil lembrou que a elevada concentração de lagares cavados na rocha já 
impulsionou a publicação de três livros da autoria de Adérito Medeiros 
Freitas, com o apoio do Município.
Por sua vez, todo esse trabalho de investigação e sinalização de 
património impulsionou o evento, no qual arqueólogos, académicos, 
enólogos e investigadores falaram de vinho, vinha e de lagares cavados 
na rocha, pensando-se já na criação de um roteiro dos lagares rupestres.
Augusto Lage, representante da AVITRA, reafirmou a importância da 
existência dos lagares rupestres no concelho, “evidenciando que neste 
território a cultura da vinha era uma importante e próspera actividade, 
que já não seria unicamente para consumo local, mas também com um 
fim comercial”.
Os palestrantes portugueses e espanhóis abordaram todo um manancial 
de material ligado aos lagares rupestres, sendo que o terceiro dia foi 
passado no campo, entre as freguesias de Santa Valha e Vilarandelo, 
para se observar e debater a temática e partilharem pontos de vista.
Recorde-se que com o objetivo de se promover o I Simpósio de Lagares 
Rupestres, no passado mês de Setembro realizou-se uma lagarada num 
lagar rupestre, na aldeia de Santa Valha, com pisa a pé, cujas uvas foram 
colhidas numa vinha velha, tendo a fermentação e armazenamento 
ocorrido separadamente numa barrica de madeira e talha de barro. Estes 
dois tipos de vinho (fermentados em barrica e talha) foram dados a provar 
aos participantes neste encontro, nos passados dias 26, 27 e 28 de Maio.
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I SIMPÓSIO IBÉRICO DE 
LAGARES RUPESTRES 

EM VALPAÇOS



SONIM - CASA MORTUÁRIA

O  dia 17 de Junho foi de festa para a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Valpaços, com a tomada de posse do Comandante Luís 
Nogueira. Também o parque automóvel foi reforçado com a aquisição 
de três viaturas, que foram benzidas pelo Padre Leonel Reis. Um VTTU 
– Veículo Tanque Táctico Urbano – com capacidade de 16 mil litros de 
água, uma ABSC – Ambulância de Socorro – e uma ABTD – Ambulância de 
Transporte de Doentes não urgentes estão agora disponíveis à população. 
Depois da cerimónia solene, teve lugar a marcha luminosa, um momento 
ao qual se associaram muitos valpacenses, que como habitualmente 
se aglomeraram nas bermas da estrada para ver passar o desfile dos 
soldados da paz.

A marcha luminosa, que serve também para mostrar os meios disponíveis 
à comunidade, abriu caminho para o quartel onde a festa se prolongou 
noite dentro, com o arraial de São João, Padroeiro da Corporação.
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O mês de Junho de 2017 ficou marcado por festas nas corporações dos Bombeiros do Concelho. 
A 17 de Junho, os Bombeiros Voluntários de Valpaços estiveram em festa e dia 25 foi a vez da 
Corporação de Carrazedo de Montenegro.

Bombeiros do Concelho em festa



Bombeiros de Carrazedo de 
Montenegro inauguraram 
obras no quartel
No dia 25 de Junho, foi a vez da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro comemorar 
o 86.º Aniversário e inaugurar a remodelação e ampliação do 
quartel. Foram ainda entregues as condecorações atribuídas 
pela Liga dos Bombeiros Portugueses com uma das mais altas 
distinções, a Francisco Baptista Tavares, na qualidade de Ex-
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços e a João Barroso, 
na qualidade de Ex-Presidente da Direcção daquela Associação.

Também foram atribuídos os nomes do Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, Amílcar Castro de Almeida, ao “Salão 
Nobre e Museu”, Francisco Baptista Tavares ao “Parque Auto” e 
João Barroso à “Parada do Quartel”.

Em ambas as comemorações Amílcar Almeida fez questão de 
marcar presença e reforçar o apoio do Município aos soldados 
da paz do concelho. Além de elogiar a coragem daqueles que 
tomam a decisão de ser bombeiro, o edil sublinhou “ o excelente 
exemplo de empenho e profissionalismo, através do combate 
intransigente às chamas e na defesa das populações”. Ser 
Bombeiro Voluntário “é uma das formas mais dignas que o ser 
humano tem de se dar ao outro”, acrescentou.
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As Festas do Concelho 2017 foram participadas por milhares 
de pessoas, entre os dias 26 de Agosto e 3 de Setembro, 
por toda a cidade de Valpaços. A romaria em Honra de Nossa 
Senhora da Saúde superou todas as expectativas, pela 
adesão do público, facto com o qual o Executivo Municipal se 
congratula.

Ana Moura, Amor Electro e Tony Carreira foram os nomes 
mais conhecidos de um cartaz que incluiu outras atividades 
culturais, desportivas e religiosas.

Era esperada a presença de ainda mais público, dada a aposta 
em nomes de enorme reconhecimento e, apesar da chuva 
ameaçar alguns espectáculos, o público aderiu em massa.

As Festas do Concelho 2017 tiveram início no fim-de 
semana de 26 e 27 de Agosto com o Torneio de Tiro aos 
Pratos, mas a música começou na segunda-feira, dia 28, na 
Rotunda do Tanque Novo com os AmigosVitó. Na terça-feira, 
29 de Agosto, a Rua Heróis do Ultramar recebeu o Festival 
de Tunas.

Como é tradição, teve lugar a procissão de velas, na quarta-
feira, dia 30, com a imagem de Nossa Senhora da Saúde 
a ser levada desde o Santuário em sua homenagem até à 
Igreja Matriz. Seguiu-se o concerto pela Banda Municipal de 
Valpaços, em pleno Jardim Público.

Festas do 
Concelho 2017 
coroadas com 
sucesso
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Quinta-feira, 31 de Agosto, foi a vez da actuação de Ana Moura, 
considerada a fadista mais bem-sucedida e premiada do século XXI, 
sendo uma das recordistas de vendas de discos em Portugal. Seguiu-se 
o Grupo da “casa” Kubi2krew, que apresentou uma forte interação entre 
a animação e a música que interpretam.

Na sexta-feira, dia 1 de Setembro, o artista que subiu ao palco dispensa 
apresentações. Tony Carreira encheu o Largo da Feira, dando depois 
lugar ao Grupo Amor Electro. O público pulou, aplaudiu e cantou com 
a vocalista Mariza Liz ao som dos temas mais conhecidos do grupo, 
passados em revista naquele concerto.

No sábado, 2 de Setembro, ponto alto da romaria, dia em que a vertente 
religiosa das Festas da Nossa Senhora da Saúde têm maior destaque, o 
programa incluiu, depois da parte da manhã reservada para as bandas 
filarmónicas do Concelho, o 62.º Circuito Motorizado de Valpaços, que 
atraiu milhares de pessoas de todas as idades às bermas da estrada. 
Posteriormente teve lugar a procissão, que percorreu as principais 
artérias da cidade, desde a Igreja Matriz até ao Santuário, seguida da 
eucaristia.

À noite, em pleno Santuário, teve lugar o arraial com as bandas filarmónicas 
do concelho e a actuação de Victor Rodrigues. Findo o concerto deu-se 
início à grandiosa descarga de fogo-de-artifício, seguindo-se a actuação 
de mais um grupo musical para animar a noite.

No domingo, dia 3, decorreu a Prova de Motocross, na Pista do Cabeço, a 
contar para o Campeonato Nacional, e também o Circuito Nossa Senhora 
da Saúde em Ciclismo de Estrada.

À noite actuou, ainda, no Santuário outro grupo musical e o programa da 
edição 2017 das Festas do Concelho de Valpaços terminou com o fogo-
de-artifício.

A Câmara Municipal de Valpaços agradece a todos os grupos, músicos 
e entidades, envolvidas na organização do evento, bem como às 
milhares de pessoas que participaram nas atividades e que conferiram 
espetacularidade às Festas do Concelho de Valpaços 2017.

Amor Electro

Ana Moura
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Tony Carreira
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62.º Circuito Motorizado

Prova de Motocross
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Realizou-se, de 3 a 5 de Novembro, a XXI edição da Feira da 
Castanha Judia organizada pela Junta de Freguesia de Carrazedo 
de Montenegro e Curros e Câmara Municipal de Valpaços. O 
certame ficou marcado pela presença do Programa Aqui Portugal 
da RTP1 e pela afluência de milhares de visitantes que coroaram 
a Castmonte 2017 com um enorme sucesso.
Com as condições climatéricas a ajudarem, a iniciativa foi 
participada por cerca de 80 expositores, na sua esmagadora 
maioria, do concelho, que mostraram e deram a provar o excelente 
cabaz dos produtos regionais e iguarias gastronómicas desta 
época do ano. E para fazer jus ao nome, a castanha foi rainha 
muito cobiçada.
O Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida, na cerimónia 
de inauguração, falou da importância da castanha para a economia 
do concelho e do esforço da autarquia para que a produção se 

mantenha ano após ano. “Continuamos atentos ao sector e não 
pouparemos esforços para que o ouro das Terras de Montenegro 
continue a luzir”, referiu, acrescentando o trabalho contra a vespa 
da galha do castanheiro levado a cabo pela autarquia.
Amílcar Almeida fez questão, ainda, de realçar que a Feira da 
Castanha de Carrazedo de Montenegro vai fazer sobressair a 
variedade Judia porque “feiras da castanha já há muitas, mas nós 
somos os maiores produtores da melhor variedade de castanha 
que é a Judia e temos de começar a tirar partido desse factor”.
A cerimónia de inauguração contou também com a presença 
do Director Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Manuel 
Cardoso, que numa abordagem mais técnica referiu que “as 
medidas para o sector têm que ser pensadas a longo prazo”, 
abordando a questão do regadio, entre outras propostas.

XXI Feira da Castanha Judia 
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A Feira da Castanha de Carrazedo de Montenegro já transformou 
a vila na Capital da Castanha e durante os três dias daquele 
evento cultural de referência não faltou animação, com a banda 
e grupos musicais, rancho folclórico, concertinas, entre muitos 
outros, numa demonstração do mundo rural, dos seus produtos, 
tradições e vivências.
O Programa da RTP – Aqui Portugal, transmitido em directo desde 
a feira no sábado à tarde valorizou o certame e permitiu que as 
Terras de Montenegro chegassem a casa de milhões de pessoas 
espalhadas por todo o mundo.
Além dos magustos, e de uma panóplia variada de produtos, 
desde o vinho, ao azeite, passando pelo bolo podre, fumeiro, mel, 
frutos secos, doçaria variada, compotas, entre outros, o Bolo de 

castanha, com mais de 600 kg é também uma das atracções da 
feira. Confeccionado pelos irmãos Capela, naturais do concelho 
de Valpaços, mas emigrados em Beynat, vila francesa com a qual 
Carrazedo de Montenegro tem um acordo de geminação, a sua 
distribuição ao público encerrou, uma vez mais, o evento.
Confiante de que o certame foi visitado por milhares de pessoas, 
muitas delas pela primeira vez, o Presidente da Junta de Freguesia 
de Carrazedo de Montenegro e Curros, António de Jesus Costa, 
além de agradecer o apoio da autarquia, fez um balanço muito 
positivo da festa, realçando que “a Feira da Castanha reúne os 
melhores produtos do concelho e pela sua qualidade conquista 
cada vez mais pessoas”.
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Valpaços foi uma “Cidade encantada” durante três dias. A quadra natalícia já tinha sido 
oficialmente aberta com a inauguração da iluminação, mas os Paços do Concelho tiveram, 
entre os dias 21 e 23 de Dezembro, mais motivos para serem visitados.

Valpaços...uma “Cidade encantada” 

Pelo terceiro ano consecutivo, Valpaços 
vestiu-se de magia e foi possível patinar 
no gelo, passear no comboio, pular nos 
insufláveis, visitar a casa do Pai Natal e 
cumprimenta-lo, percorrer a feirinha com 
produtos tradicionais locais, entre muitas 
outras actividades.

Tratou-se de uma aposta do Município 
Valpacense que tem reconhecido êxito na 
dinamização do comércio e serviços, na 
promoção da cidade e no proporcionar de 
momentos de lazer aos valpacenses.

Logo no primeirodia, na presença de muitas 
famílias, o Pai Natal chegou para deliciar 
miúdos e graúdos e o desfile de uma Parada 
Natalícia fizeram brilhar os olhos dos mais 
novos. Até à noite de 23 de Dezembro, em 
que teve lugar o Concerto de Natal pela 
Banda Municipal de Valpaços, na Igreja 
Matriz, muitas actividades decorreram nos 
Paços do Concelho fazendo de Valpaços 
uma Cidade Encantada.
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O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, agradeceu “a presença de todos” e desejou “um Natal de esperança 
e solidariedade para todos os valpacenses”, dando uma palavra especial “às crianças, principais impulsionadoras da animação e 
eventos previstos nesta quadra”.

ENVENTOS
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ECONOMIA
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Requalificação da Avenida Sá Carneiro



Requalificação Avenida Sá Carneiro - Valpaços



ETAR - Rio Torto

Padeira - Valpaços



Requalificação do Centro de Saúde - Friões

Requalificação de Cemitério - Lebução



VEIGA DE LILA - POLIDESPORTIVO

Construção de muro junto à capela mortuária - Veiga de Lila

ECONOMIA
SANTA MARIA DE ÉMERES - LARGO DA IGREJA

Obras e Investimentos
Arruamentos - Possacos



ECONOMIA
Arranjos Urbanísticos - (Bouçoães) - Construção de rede de água (Bouças e Ermidas) 

Arruamento - S. Pedro de Veiga de Lila



ARGERIZ - ARRUAMENTOSECONOMIA Arranjo Urbanístico - Santa Maria de Émeres

Arranjo Urbanístico - Crasto



ARGERIZ - ARRUAMENTOS ECONOMIAInstalação de Saneamento - Ribas

Arruamento - Carrazedo de Montenegro



Construção de Parque de Lazer e instalação de Rede de Saneamento - Vassal

Casa Mortuária - Santa Valha



ECONOMIA

Construção de Pavilhão Multiusos e Arruamentos - ViLarandelo



ECONOMIA
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Obras e Investimentos
Arranjo Urbanístico - Fiães

Arruamentos - Alfonge



VALPAÇOS - PAVIMENTAÇÃO

ECONOMIAArranjo Urbanístico - Fiães

Arruamentos - Alfonge

Obras e Investimentos
Arruamento - Fornos do Pinhal

Capela Mortuária - Sonim



Requalificação de Escola Primária - Valverde

Arruamento - S. João de Corveira



Requalificação de Escola Primária - Valverde

Arruamento - S. João de Corveira

Arruamento junto à capela - Cadouço

Casa Mortuária - Padrela
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Pavilhão Professor Joaquim Basílio - Rio Bom



Requalificação da Praia Fluvial - Rio Torto

Pavilhão Professor Joaquim Basílio - Rio Bom

Aquisição de prédio para construção de Casa Mortuária - Santiago

Arranjo Urbanístico - Lebução
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Sanitários - Tortomil

Requalificação do Centro Cultural - Valpaços



Sanitários - Tortomil

Requalificação do relvado do Estádio da Cruz - Valpaços

Limpeza e requalificação da Praia Fluvial do Rabaçal - Possacos



Requalificação da Rua Estádio da Cruz - Valpaços

Requalificação da Rotunda do 
Bombeiro - Valpaços



Remodelação e Ampliação do Hospital - Valpaços
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Autarquia Valpacense continua a fixar a Taxa Mínima de IMI 

O Município de Valpaços vai manter a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) para 2018 no valor mínimo permitido por lei, 0,3%, bem como vai manter 
o IMI familiar com a dedução máxima permitida consoante o número de filhos a 
cargo do agregado familiar.

O Município de Valpaços continua a fixar a Taxa Mínima de IMI e a conceder a dedução máxima deste imposto para os agregados 
familiares com dependentes a seu cargo, medida que beneficiará cerca de 800 famílias.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, o objectivo é “aliviar a carga fiscal, que se traduz numa 
poupança directa para as famílias, apesar de representar menos receitas para os cofres do Município”.
Perante um maior rendimento disponível, o Executivo Municipal prevê um impacto positivo desta medida na dinamização da 
economia local e na melhoria do bem-estar da população.

Em suma, as famílias de Valpaços vão pagar, em 2018, das taxas de IMI mais baixas do país.
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A 14 DE FEVEREIRO DE 2017 O FOLAR DE VALPAÇOS 
OBTEVE CERTIFICAÇÃO OFICIAL  

Segundo o Edil, em Outubro de 2013, num documento publicado 
pela DGADR (Direção – Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural) o Folar de Valpaços não constava nos nomes em processo 
de registo como DOP/IGP/ETG (fase nacional).

Foram dois longos anos de pesquisa e de trabalho em parceria 
com a COOPAÇOS, na composição deste processo junto da DRAPN 
(Direção Geral de Agricultura e Pescas do Norte).
Dia 10 de agosto de 2015 e após análise da DGADR, foi finalmente 
reconhecido, com a publicação em Diário da República (Aviso nº 
8685/2015) onde esteve trinta dias em consulta pública.

Dia 18 de outubro de 2016, o nosso processo depois de analisado 
na EU, conheceu uma nova etapa, com a publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia, onde esteve traduzido em todas as 
línguas oficiais da UE, 3 meses em consulta pública e onde não 
foi apresentado nenhum ato de oposição à Comissão, relativo ao 
mesmo.

O Autarca de Valpaços, aquando da sua tomada 
de posse, assumiu a certificação do Folar de 
Valpaços como uma prioridade face à sua 
importância de valor acrescentado e aos anos 
que o processo estava a ser tratado não se 
registando avanços significativos.
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“Não quisemos que o Folar de Valpaços IGP, fosse unicamente mais 
um produto certificado, por esse motivo incluímos outras formas 
de acondicionamento e outras formas de comercialização, assim, 
quisemos inovar e incluímos a possibilidade do folar de Valpaços 
ser comercializado pré-congelado e ultracongelado cozido ou não 
cozido. Incluindo estas formas de acondicionamento, estamos a 
salvaguardar a possibilidade de exportar Folar de Valpaços IGP 
para qualquer parte do mundo”, referiu o Presidente do Município, 
Amílcar Almeida. Com a publicação do Regulamento de Execução 
relativo à inscrição da denominação “Folar de Valpaços (IGP)” é 
o 138.º a receber proteção do sistema de qualificação da União 
Europeia (UE).

“Esta conquista é o reconhecimento público do Folar de Valpaços, 
do trabalho e empenho da autarquia e da Secção de Produtos de 
Qualidade da Cooperativa Agrícola de Valpaços, dos produtores 
de Folar de Valpaços, da população em geral pela preservação do 
“saber-fazer”, uma tradição histórica transmitida de geração em 
geração.
Por fim uma palavra de agradecimento pelo empenho e dedicação, 
ao Eurodeputado e Membro da Comissão do Desenvolvimento 
Regional, Dr. Fernando Ruas e ao Deputado Dr. Luís Leite Ramos, 
Embaixador da Valorização do Território. Um obrigado de todos 

os Valpacenses.” Acrescentou.
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No dia 17 de Abril, foi dado um passo essencial para a tão ansiada reabertura 
do Hospital de Valpaços, sendo lançado o concurso público para as obras da 
sua remodelação e ampliação.

Depois de, no passado dia 10 de Dezembro, ter sido assinado entre a Câmara 
Municipal, a Santa Casa da Misericórdia e a Administração Regional de Saúde 
do Norte o Memorando de Entendimento para a Reabertura do Hospital, nesse 
dia foi dado outro passo decisivo para cumprir esse objetivo.

A Santa Casa da Misericórdia de Valpaços, proprietária daquela unidade 
de saúde, abriu o concurso público para as obras referidas, cujo valor base 
é de 2 milhões e 800 mil euros. Unidade de Cuidados Continuados, Unidade 
de Medicina Física e Reabilitação, Meios Complementares de Diagnóstico, 
Internamento, Bloco Operatório, Serviço de Atendimento Permanente são as 
valências que estarão à disposição dos valpacenses aquando da Reabertura 
do Hospital.

“A nossa coesão e a nossa determinação são fatores decisivos para levar 
por diante os objectivos a que nos propusemos e é com enorme orgulho que 
participamos ativamente para que sejam criadas as condições necessárias 
para a reabertura do Hospital de Valpaços”, referiu o Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida. 

As referidas obras serão financiadas em 50% pelo Município de Valpaços, que na 
óptica do autarca se trata de “um investimento que dá resposta à necessidade 
de prestação de serviços de saúde de proximidade aos Valpacenses e que, 

certamente, incrementará os índices de empregabilidade no concelho”.

 

CONCURSO PÚBLICO PARA REMODE     LAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
DESTAQUES
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CONCURSO PÚBLICO PARA REMODE     LAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL 
DESTAQUES
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ExECUTIVO MUNICIPAL LIDERADO POR 
AMíLCAR ALMEIDA TOMOU POSSE

No dia 1 de Outubro de 2017 os cidadãos foram convidados a participar num ato eleitoral que teve como objetivo eleger os Órgãos 
Autárquicos para o mandato de 2017-2021.

Em Valpaços, a resposta dos valpacenses foi expressiva e permitiu escolher os seus representantes para os próximos 4 anos.
A Sessão Solene de Instalação da Assembleia Municipal (AM) de Valpaços e da Câmara Municipal de Valpaços decorreu no dia 14 de 
Outubro. Primeiramente foram chamados os elementos que compõem a Assembleia Municipal, 26 cidadãos eleitos diretamente a 
partir das listas concorrentes e ainda os 25 presidentes de Junta de Freguesia do concelho, num total de 51 Deputados Municipais.
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Posteriormente, procedeu-se a instalação da Câmara Municipal, tomando posse o Presidente, Amílcar Almeida, e os vereadores 
António Medeiros (PSD), Arlete Lopes (PSD), Teresa Pavão (PSD), José Mimoso (PS), Jorge Pires (PSD) e Miguel Lopes (PSD).

Depois da instalação da Câmara Municipal, tomou a palavra o Presidente da Assembleia Municipal cessante, Francisco Tavares, que 
começou a sua intervenção cumprimentando todos os presentes, em especial os candidatos agora eleitos para os Órgãos Autárquicos 
Municipais, “que mereceram a confiança dos que neles votaram”. Após mais de 30 anos a exercer funções na autarquia, Francisco 
Tavares despediu-se com votos de sucesso para os novos órgãos autárquicos eleitos.

Depois desta intervenção, foi a vez do Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, proferir as suas primeiras 
palavras como responsável pelos destinos do Município.
Dirigindo a todos os convidados os agradecimentos por estarem presentes naquela cerimónia, o Presidente começou por fazer “um 
agradecimento sentido aos cidadãos do nosso concelho, pela renovação do voto de confiança que depositaram em mim, na minha 
equipa e no Partido Social Democrata”.

Lembrando a cerimónia de há 4 anos, em que “afirmámos cumprir o programa de então, e cumprimos! Cumprimos o nosso mandato 
com trabalho sério e rigor”, afirmou o autarca, e por essa razão “tivemos o reconhecimento dos eleitores, deixando-me honrado o 
resultado eleitoral e leio nele o inequívoco voto de confiança que nos foi dado”.
Como áreas prioritárias do novo executivo apontou o trabalho que irá ser feito na defesa do setor primário, na sustentabilidade 
financeira, na promoção da empregabilidade e empreendedorismo, na dinamização das freguesias, na captação de investimento 
nacional e estrangeiro, entre outras.
Sempre na mira da actividade municipal, conforme elucidou Amílcar Almeida, estarão as áreas da educação, da saúde, da cultura e 
desporto, turismo, entre outras.

Para finalizar, o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços referiu que “em prol deste projeto coletivo, vamos constituir todo um 
grupo de trabalho alargado que orgulhe os Valpacenses. Quero que daqui a 4 anos, todos nós, que hoje tomamos posse, possamos 
ter orgulho no trabalho que em conjunto vamos realizar.

É por Valpaços e pelos Valpacenses que vamos continuar a obra! Por um concelho melhor, mais inovador e mais competitivo!”

No final da Cerimónia de Tomada de Posse, todos os presentes foram convidados a participar na Sessão de Cumprimentos, tendo 
lugar depois a primeira Reunião da Assembleia Municipal, cuja presidência foi assumida por António Sernache de Sousa.
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INAUGURADA LOJA DE
CIDADÃO DE VALPAÇOS

NO PASSADO DIA 19 De JANeIrO, FOI INAugurADA A LOJA De CIDADãO De VALPAçOS. eSTe 
EqUIPAMEnTO, CUJA GESTãO SERá DA CâMARA MUnICIPAL, É O CULMInAR DE UM PROJETO 
qUE VEM MODERnIZAR O COnCELhO E REPRESEnTA UMA APOSTA GAnhA PARA qUEM AqUI 
VIVE E TRABALhA, APROxIMAnDO OS SERVIÇOS DA ADMInISTRAÇãO CEnTRAL E LOCAL à 
COMuNIDADe.
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A cerimónia de inauguração foi presidida pela Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão 
Marques, acompanhada da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, e do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

O Presidente da Câmara de Valpaços, Amílcar Almeida, salientou que a Loja de Cidadão representa “uma mais-valia” para o 
concelho e vai permitir o acesso a serviços que antes só se encontravam disponíveis na sede do distrito, em Vila Real. “Vamos 
ganhar não só em custo como também evitar deslocações. Os valpacenses podem orgulhar-se”, frisou.

A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa sublinhou que se trata do 52.º equipamento da rede de Lojas de 
Cidadão do país. Graça Fonseca sublinhou a importância dos mesmos enquanto “medida de proximidade dos serviços do poder 
central e local ao cidadão”, realçando que “esta é a loja modelo que nós queremos, onde estão os serviços mais procurados pelas 
pessoas, e isso é, de facto, um trabalho conjunto entre as diversas entidades”.

Já Fernando Araújo enalteceu o Programa Simplex, que tal como a Loja de Cidadão, foi criado para facilitar a vida dos portugueses. 
O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde teve também oportunidade de na sua visita a Valpaços visitar as obras do futuro 
Hospital e reunir com o autarca valpacense.
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Por sua vez, a Ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, lembrou a dinâmica da Câmara 
Municipal de Valpaços e o empenhamento dos seus gestores em criarem “melhores condições de vida aos seus munícipes e em 
projectar o Concelho”.

Fazendo votos para que os munícipes saibam valorizar também o esforço da Autarquia em colocar ao seu dispor a Loja de Cidadão, 
Maria Manuel Leitão Marques referiu que esta é “uma mais-valia e um ponto de partida para novos desafios”.

A Loja de Cidadão de Valpaços, única na Região Norte aprovada no âmbito do PORTUGAL 2020,  junta no mesmo local a Autoridade 
Tributária e Aduaneira, a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), o Gabinete de Promoção ao Investimento, o 
Balcão Único, disponibilizando também aos cidadãos, através do balcão do Espaço de Cidadão, o apoio necessário para conseguirem, 
por via digital, usar outros serviços públicos que apesar de já se encontrarem à distância de um “clic”, continuarem a obrigar 
deslocações a outras cidades, para muitos cidadãos com dificuldades na utilização das novas tecnologias.
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Instalado numa antiga escola primária, que pertence à autarquia, é agora um representante no nosso território do que deve ser um 
serviço público virado para o seculo XXI. A sua localização estratégica constitui uma criação de valor, permitindo que o conjunto dos 
serviços presentes neste edifício reabilitado para o efeito, se aproximem.

Trará certamente um impacto positivo na vida dos cidadãos e das empresas, proporcionando um maior conforto e comodidade, com 
ganhos de tempo e de custos, abrindo também as portas a uma cultura de colaboração e proximidade entre serviços, que permitirá 
a criação de novas sinergias.

A abertura da Loja de Cidadão de Valpaços representa mais uma etapa no processo de modernização administrativa em curso no 

Concelho, num investimento de cerca de 650 mil euros, com apoio comunitário de 75%.
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 PRAGA DA VESPA DA GALHA DO CASTANHEIRO: 
“CADA UM TEM DE FAZER A SUA PARTE”

O Município de Valpaços, em parceria com a Direção Regional 
de Agricultura Pescas do Norte, a RefCast, a Junta de Freguesia 
de Carrazedo de Montenegro e Curros e a ARATM – Associação 
Regional de Agricultores da Terras de Montenegro -, realizou, 
com carácter de urgência, uma Ação de Sensibilização sobre a 
praga e o controle da Vespa das Galhas do Castanheiro no dia 
2 de Maio, uma vez que foram detetados focos da praga em 
castanheiros adultos. 

A sede da ARATM, em Carrazedo de Montenegro, foi ponto de 
encontro para cerca de quatro centenas de agricultores, que 
ouviram esclarecimentos sobre a praga da vespa do castanheiro 
e as suas consequências no souto. O Presidente da Câmara, 
Amílcar Almeida, deu início aos trabalhos salientando que a 
autarquia está a fazer o seu papel na prevenção, mas que cada 
um tem de fazer a sua parte. “É preciso vistoriar os soutos, com 
o objetivo de retirar o material contaminado dos castanheiros e 
impedir a sua propagação, mas também apostar na qualidade 
das novas árvores que são plantadas”. Referiu ainda que foram 
constituídas brigadas que, à semelhança dos anos anteriores, 
já estão no terreno a percorrer os soutos para detetar a praga e 
que representam um “investimento” de cerca de 100 mil euros 
anuais para o Município. 

Esta praga, considerada uma das mais prejudiciais para os 
castanheiros em todo o mundo, começou por atingir as novas 
plantações e foi, agora, detetada em castanheiros adultos desta 
zona da Denominação de Origem Protegida (DOP) da Padrela. 
Técnicos da DRAPN elucidaram sobre as medidas de prevenção 
e combate à praga, que pode eliminar até 80% da produção nos 
próximos anos, e que têm passado pelo combate biológico, o 
único que se tem revelado eficaz, sendo adotado em outros 
países da Europa.
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MUNICíPIO ATIVO NO COMBATE À VESPA DA GALHA DO 
CASTANHEIRO
Decorreu, no dia 5 de Maio de 2017, na localidade de Quintela, e no dia 10, em Vale do Campo, uma largada de parasitóides para 

combater a vespa das galhas do castanheiro.

A ação, que decorreu em mais localidades do Concelho e tem por objetivo combater a vespa das galhas do castanheiro, foi presenciada 

pelo vice-presidente do Município, António Medeiros, que faz questão de acompanhar de perto os trabalhos dos técnicos da DRAPN 

– Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, bem como por Filipe Pereira, da ARATM – Associação Regional de Agricultores 

das Terras de Montenegro.

Recorde-se que o Município de Valpaços já havia promovido várias Ações de Sensibilização para tentar minimizar os impactos do 

problema, uma das quais com carácter de urgência,  em Carrazedo de Montenegro, que reuniu cerca de 400 agricultores.
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SEMINÁRIO SOBRE AMENDOEIRA EM VALPAÇOS 
PARA VALORIZAR E APOIAR O SECTOR

A instalação da cultura da amêndoa na região esteve em 
análise em Valpaços com o Seminário Amendoeira – Produção 
e Valorização, uma iniciativa que visa valorizar e incrementar a 
cultura da amêndoa na região.

No dia 16 de Junho de 2017, o auditório do Pavilhão Multiusos 
de Valpaços foi palco do Seminário Amendoeira – Produção 
e Valorização, num projecto que une organizações do sector 
e instituições do ensino superior no sentido de cooperar na 
inovação e implementar estratégias que contribuam para o 
aumento da produtividade da amendoeira na região.

A organização pertenceu ao Centro Nacional de Competências 
dos Frutos Secos e contou com o apoio do Município de Valpaços, 
Cooperativa Agrícola de Valpaços e ARATM – Associação Regional 
de Agricultores das Terras de Montenegro.
A cooperação visa produzir conhecimento, estudar a cultura na 
região, apoiar produtores, incentivar o investimento na produção 
rentabilizando as potencialidades das terras transmontanas 

para esta cultura.
Na sessão de abertura, o Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Valpaços, António Medeiros, referiu que “o sector da amêndoa 
está em expansão no concelho”, pelo que “são sempre bem-
vindas iniciativas no sentido de esclarecer e debater para melhor 
rentabilidade no sector”.
Quase duas centenas de pessoas entre investigadores, 
agricultores e representantes do sector falaram sobre questões 
relacionadas com a rega, gestão dos solos e fertilização, 
variedades tradicionais e características organolépticas. Com 
este trabalho espera-se contribuir para apoiar e esclarecer 
agricultores e técnicos do sector, promovendo o aumento da 
produtividade e a qualidade da produção.

O Seminário Amendoeira – Produção e Valorização contou também 
com uma componente prática com a visita a um amendoal do 
concelho, onde os participantes puderam observar no terreno 
algumas das questões abordadas durante o seminário.
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O Município em conjunto com a Autoridade para as Condições 
do Trabalho, a GNR e a Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Norte, levou a cabo, no dia 28 de Junho, uma acção 
de sensibilização sobre prevenção de acidentes com tractores e 
máquinas agrícolas. 
No auditório do Pavilhão Multiusos, dezenas de agricultores, 
responsáveis de entidades ligadas ao sector, entre outros, 
ouviram esclarecimentos e tiraram dúvidas sobre o assunto que, 
todos os anos, faz vítimas, tornando-se pertinente e urgente, 
sensibilizar os utilizadores destas máquinas para os cuidados a 
ter na sua utilização. Os condutores foram sensibilizados sobre 
os perigos da condução deste tipo de veículo, principalmente 
nos terrenos agrícolas, insistindo-se na importância da aplicação 
e uso de estruturas de proteção, como é o caso do Arco de “Santo 
António”.
No concelho há registo de vários acidentes, alguns deles, fatais. 

Para o Vice-Presidente do Município, António Medeiros, “é um 
assunto pertinente dado que a agricultura é o principal sector 
económico do concelho e tudo o que seja para beneficio dos 
agricultores, principalmente quando se trata de segurança e 
melhorar as suas condições de trabalho, será feito”.

Portugal é o terceiro país da Europa, a seguir à Itália e à Polónia, 
com mais vítimas mortais em acidentes com máquinas agrícolas. 
Segundo as autoridades, este tipo de acidentes, acontece muitas 
vezes por utilização do tractor em terreno declivoso, desprovido 
de estrutura de protecção e cinto de segurança, sem a adequada 
manutenção, com deficiências de funcionamento e falta de 
informação sobre os riscos e de formação habilitante. 
A utilização de tractor é transversal a muitos sectores de 

atividade, nomeadamente agricultura, pecuária e floresta. 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM 
TRACTORES E MÁQUINAS AGRíCOLAS
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Entre  os  dias 1 e 5 de  fevereiro 
de 2017, o Município de Valpaços, 
uma vez mais, marcou presença 
no XANTAR - Salão Internacional 
de Turismo Gastronómico em 
Ourense.

A participação no 18.º Salão 
Internacional serviu exatamente 
para promover a XIX Feira do 
Folar - Produtos da Terra e seus 
Sabores,  sabendo-se de antemão 
que são muitos os Espanhóis 
que acorrem a Valpaços neste 
período do ano, para comprar 
o tradicional folar de Valpaços, 
os nossos vinhos, azeite, mel e 
frutos secos.

A região da Galiza, pela sua 
proximidade com o nosso 
concelho, é um ponto estratégico 
a explorar para  a implementação 
da Marca Valpaços Essência 
Natural. 

“MARCA VALPAÇOS” NO
       Salão Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense 
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O Pavilhão Meo Arena acolheu o Salão Internacional do Setor 
Alimentar e Bebidas (SISAB) entre 6 e 8 de Março 2017, e a 
Marca Valpaços esteve presente, uma vez mais, tendo em vista a 
sua internacionalização.
Consciente de que a internacionalização dos produtos 
endógenos é fundamental para o desenvolvimento económico, 
o Município fez-se representar pela Adega Cooperativa de 
Valpaços e Cooperativa de Olivicultores de Valpaços, entre 6 e 8 
de Março, em Lisboa, no sentido de estabelecer o maior número 
de contactos e negócios possíveis, materializando a aposta do 
Município na visibilidade dos produtos de excelência e facultar-
lhes o acesso a mercados estratégicos.
Mais uma vez, e como vem sendo hábito ao longo deste mandato, 
o Stand do Município de Valpaços foi muito procurado pelos 

importadores, sendo imensamente elogiadas as qualidades dos 
produtos expostos, nomeadamente o Vinho e o Azeite.
 “Efetivamente, desde o início do mandato temos dedicado um 
valor significativo do nosso orçamento para este tipo de ações, 
mas não o considero uma despesa, antes sim um investimento 
que tem dado os seus frutos”, considerou o autarca Amílcar 
Almeida.
Classificado como o “Maior Encontro Anual do Sector Especializado 
na Exportação”, o SISAB Portugal é uma iniciativa consagrada 
pelo mercado nacional e internacional sendo a maior convenção/
plataforma de negócios, tendo contado, na edição 2017, com a 
participação de compradores de 110 países dos 5 continentes.

COOPERATIVAS DO COnCELhO PRESENTES 
NO                     COM O APOIO DO MUNICÍPIO

ECONOMIA
Valpaços - Boletim Municipal - nº 31 - Página 61



MARCA VALPAÇOS PRESENTE NA 
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
No âmbito da estratégia de promoção dos produtos de excelência do Concelho junto dos mercados nacionais e internacionais, o 
Município de Valpaços marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL, que decorreu, de 15 a 19 de março, na FIL – Parque 
das Nações.
A BTL é considerada um grande certame internacional de turismo, definido como um evento agregador de uma oferta turística à 
escala mundial, que num único espaço reúne os principais agentes turísticos e dá a conhecer a profissionais e ao público em geral 
as melhores oportunidades de negócio.
A participação do Município de Valpaços esteve integrada no espaço institucional do Turismo do Porto e Norte de Portugal – TPNP, 
com o objetivo de atrair turistas e visitantes, fundamentais ao desenvolvimento e crescimento do sector económico do Concelho. 
Durante o certame, o Município de Valpaços promoveu a XIX Feira do Folar de Valpaços – Produtos da Terra e seus Sabores, entre 
outras potencialidades turísticas. Durante a representação do Município naquele espaço promocional, foram ainda dados a conhecer 
os vinhos da Adega Cooperativa de Valpaços e o azeite da Cooperativa de Olivicultores de Valpaços.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Amílcar Almeida, “a participação neste tipo de iniciativas é um investimento para continuar 
porque tem dado os seus frutos nos contactos proporcionados e estou seguro da excelente qualidade que têm os nossos produtos… 
por isso é um dever continuar a divulgá-la”.

ECONOMIA
Página 62 - Boletim Municipal - nº 31 Valpaços



 VALPAÇOS PRESENTE NO SALÃO DO IMOBILIÁRIO 
E DO TURISMO PORTUGUÊS EM PARIS

Assim, Paris tem sido uma aposta devido à forte presença de 
portugueses, muitos deles naturais do nosso concelho. 
Com esta participação, o Município de Valpaços reforçou a 
promoção do seu território, atraindo assim investimento privado 
para o concelho. 
Portugal é, cada vez mais, um local desejado pelos reformados 
franceses, uma vez que podem usufruir do estatuto fiscal de 
residente não habitual, sendo o custo médio de vida nacional 
substancialmente mais baixo do que o do seu país de origem, e 

usufruindo de um sistema nacional de saúde completo. Segundo 
números da CCIFP, existem em Portugal cerca de 7500 franceses 
com estatuto de residente não habitual, 5600 dos quais são 
reformados. 
A delegação do concelho de Valpaços  foi composta pelo Chefe de 
Gabinete do Presidente da Câmara de Valpaços, por elementos 
da Adega Cooperativa de Valpaços, Cooperativa de Olivicultores 
de Valpaços e por produtores engarrafadores de vinho e azeite. 

O Município de Valpaços esteve presente nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2017 no prestigiado Parque de Exposições da Porte de 
Versailles, em Paris, na 6ª edição do Salão do Imobiliário e do Turismo Português, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria 
Franco-Portuguesa. A promoção dos produtos endógenos do concelho de Valpaços tem sido uma aposta constante do atual executivo 
municipal, com principal incidência no chamado “mercado da saudade”.  
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Após convite formalizado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Valpaços, Amílcar Almeida, no âmbito da expansão dos produtos 
de excelência do concelho e da Marca Valpaços – Essência Natural 
por novos mercados, uma comitiva liderada pelo Embaixador 
do Japão, Hiroshi Azuma, visitou e permaneceu dois dias no 
concelho. Um encontro que serviu para estreitar relações, dar a 
conhecer os produtos locais, com vista à sua comercialização no 
mercado nipónico.

Desde que assumiu a Presidência do Município, Amílcar Almeida 
definiu uma estratégia para captar mais investimento para o 
concelho, de forma a aumentar postos de trabalho e assumiu 
que a autarquia pretende ser um parceiro das empresas que se 
queiram instalar no concelho.
Nesse sentido, uma comitiva liderada pelo Embaixador do Japão, 
Hiroshi Azuma, percorreu o concelho de Valpaços com o objetivo 

de potenciar as oportunidades de negócio e o conhecimento da 
realidade económica local.
A visita começou no dia 9 de Julho, com uma agenda preenchida, 
em que foram visitadas diversas empresas valpacenses, nos 
sectores do vinho, da castanha e outros frutos secos, bem como 
às explorações agrícolas, amendoais, olivais, soutos, vinhas, etc.

Cassiano & Filhos, Monsurgel, e Agromontenegro, foram algumas 
das empresas visitadas, num longo dia de trabalho que terminou 
com um jantar na Vila de Carrazedo de Montenegro.
Depois de pernoitar numa unidade hoteleira de referência do 
concelho, o Embaixador foi recebido nos Paços do Concelho, pelo 
Vice-Presidente, António Medeiros, Presidente da Assembleia 
Municipal e Vereação. O líder da embaixada japonesa em 
Portugal teve ainda oportunidade de conhecer a Cooperativa de 
Olivicultores de Valpaços e a Adega Cooperativa de Valpaços.

embaixador do Japão visitou o concelho de Valpaços para conhecer a 
dinâmica empresarial e oportunidades de investimento
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Visita terminou em almoço com dezenas de 

empresários do sector primário.

Foi através da Associação de Amizade Portugal / Japão 
que o líder da embaixada nipónica visitou o concelho com 
o objetivo de conhecer o que de melhor o concelho produz 
e o tecido empresarial vocacionado para a exportação.
A visita permitiu abordar as oportunidades de exportação dos 
produtos locais e debater questões de economia relacionadas 
com a possibilidade de investimento daquele país no concelho. 
Para tal, a Câmara Municipal proporcionou um almoço à 
comitiva e cerca de meia centena de empresários do sector 
primário do concelho para que privassem com o representante 
oficial em Portugal da terceira maior economia mundial.
“Esta visita vem no seguimento da nossa estratégia de 
desenvolvimento económico através do alavancar do sector 
agrícola. Não basta ir às feiras e eventos dar-nos a conhecer. É 
importante atrair quem tem poder de decisão até nós, mostrar 

onde realmente são produzidos alguns dos melhores produtos 
do mundo, as nossas condições, a nossa capacidade de produção 
e exportação. Esperamos que seja um primeiro passo para o 
desenvolvimento de parcerias de negócio que possam surgir para 
a nossa economia. É uma visita que muito nos honra”, referiu o Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, António Medeiros.
Por outro lado, a visita serviu também para esclarecer as 
vantagens de investimento no concelho. “Visitamos as zonas 
industriais de Carrazedo de Montenegro e Valpaços, com o 
intuito de mostrar a nossa organização, o que proporcionamos 
a empresas que se queiram aqui instalar e criar postos de 
trabalho, a proximidade com vias de comunicação de que 
nos fazem chegar rapidamente a aglomerados urbanos de 
referência, quer no nosso país, quer na vizinha Espanha, 
bem como a outros meios, como o Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro ou Porto de Leixões”, acrescentou António Medeiros.
A visita de Hiroshi Azuma enquadra-se na estratégia de diplomacia 
económica que a Câmara Municipal de Valpaços tem vindo a 
promover para estimular o fortalecimento da competitividade e 
internacionalização das empresas valpacenses.
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No passado dia 15 de Abril, o salão nobre da Câmara 
Municipal de Valpaços foi palco da cerimónia de entrega das 
bolsas de estudo a alunos do ensino superior, presidida pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida.
“A educação e formação dos jovens valpacenses são 
factores essenciais para o desenvolvimento económico 
e social do concelho” na óptica de Amílcar Almeida.

Neste sentido, atendendo à conjuntura socioeconómica 
e consciente do seu papel social, o Executivo Municipal, 
assim que tomou posse, decidiu duplicar, o número de 
bolsas de estudo atribuídas aos alunos mais carenciados do 
concelho inscritos no ensino superior. Quarenta alunos de 
todo o concelho passaram a receber a bolsa de estudo e as 
respeitantes ao ano lectivo 2016/2017 foram entregues no 
passado dia 15 de Abril, perante todo o executivo municipal, 
presidentes de juntas de freguesia, alunos e familiares.
Amílcar Almeida, acompanhado do Presidente da Assembleia 
Municipal, Francisco Tavares, deu uma palavra de incentivo aos 
alunos. “Com a concessão deste incentivo, a autarquia pretende 

dar continuidade à formação superior dos jovens que possam 
contribuir, no futuro, com o seu trabalho e dedicação, para o 
desenvolvimento social, económico e cultural do concelho”, 
frisou. “Na verdade, este desenvolvimento nunca será possível 
sem valpacenses preparados para enfrentar os desafios e as 
exigências, cada vez maiores, do mundo actual”, acrescentou.

Em nome destes princípios, a Câmara Municipal de Valpaços 
assume como constituindo sua obrigação estimular e motivar os 
jovens para estudarem, contribuir para a construção individual 
dos seus percursos formativos, ajudar à sua formação qualificada 
e financeiramente apoiar todos aqueles que, não obstante 
as suas capacidades, são economicamente desfavorecidos. 
Recorde-se que além do aumento no número de bolsas a atribuir, 
o novo regulamento municipal estabeleceu os princípios gerais 
de atribuição das bolsas de estudo, o processo de candidatura, 
a selecção dos candidatos, os deveres e direitos dos bolseiros, 
bem como o valor, que também aumentou de 300€ para 500€, e 
a forma de pagamento das bolsas concedidas.

executivo entrega bolsas de estudo a alunos do ensino superior
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Cerca de duas mil crianças e jovens participaram na iniciativa, 
subordinada ao tema «Rumo a novos Horizontes», que 
começou com a recepção nos Paços do Concelho pelo Vice-
presidente do Município, António Medeiros e Vereadora da 
Educação, Cultura e Desporto, Teresa Pavão, Director do 
Agrupamento de Escolas de Valpaços, Abel Conde Ribeiro, e 
a participação de D. Amândio Tomás, bispo diocesano.

“Valpaços orgulha-se, e muito, em acolher a presente 
iniciativa, pois um convívio entre jovens, contanto igualmente 
com os respetivos docentes, é de saudar, especialmente 
quando perpassado pelos ensinamentos da doutrina e da 
fé, uma mais valia para a vida e o futuro de cada um de vós 
certamente”, referiu o Vice-presidente do Municipio, António 
Medeiros. Numa organização dos docentes da disciplina de 
EMRC de Valpaços, o VII encontro diocesano foi, sobretudo, 
“um espaço de muita música, jogos, dança e diversões com 
algumas surpresas”.

No encontro anual que em 2017 coube a Valpaços receber, 
estiveram envolvidos os Professores de Educação Moral, 
Religiosa e Católica, a Câmara Municipal de Valpaços, a 
Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins, a Guarda Nacional 
Republicana, os Bombeiros Voluntários de Valpaços, o 
Agrupamento de Escolas de Valpaços, o Arciprestado Terra 
Quente, o Padre Leonel Reis, entre outros.

Alexandre Caetano, da organização, fez um balanço “muito 
positivo” congratulando-se pela adesão da escola a esta 
iniciativa e agradeceu a “todas as entidades envolvidas que 
ajudaram a que o VII Encontro fosse um sucesso”.

Cerca de dois mil alunos encheram 
as ruas de Valpaços
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O mês de Maio é o mês do coração e para assinalar 
a data em Valpaços, o Projeto Afetos, sob a alçada 
da autarquia, mais uma vez organizou a tradicional 
Marcha que contou com cerca de 1000 participantes 
que caminharam pelas ruas da cidade, com o objectivo 
de alertar a população para os benefícios da prática 
de exercício físico e cuidados a ter com a saúde.

Um evento já “com tradição, que ano após ano tem 
mobilizado a população, mostrando grande adesão”, 
referiu o Presidente da Câmara, Amílcar Almeida. “É, 
sobretudo, uma ação que ajuda a dinamizar Valpaços, 
num momento simbólico e de prevenção”, destacou o 
edil.

A iniciativa, aberta a toda a comunidade, concentrou os 
participantes de várias idades no Centro Cultural Luís 
Teixeira, tendo o percurso, que terminou no Largo da 
Feira, cerca de 1,5 kms. Envolvidos estiveram os idosos 
do Projeto Afetos, alunos, utentes de instituições, 
famílias e comunidade em geral. 

A “Marcha pelo Coração” faz parte do programa anual 
do Projeto Afetos e tem-se afirmado como uma 
das atividades mais mobilizadoras da comunidade 
valpacense, não só pelo elevado número de alunos 
e familiares que têm participado no evento, mas 
também pela elevada capacidade de envolver todos, 
quer o Agrupamentos de Escolas, estabelecimentos de 
ensino particular e cooperativo e ainda instituições que 
prestam serviço em diversas áreas como o desporto, a 
saúde, a educação e a cultura.
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“A Avó Leituras e o baú das 
histórias” para assinalar o 
dia Mundial da Criança
Centenas de alunos do concelho assistiram 
à peça levada à cena pelo Grupo Filandorra – 
Teatro do Nordeste – no dia 31 de Maio de 2017.
A Câmara Municipal, como habitualmente, quis 
presentear os mais novos, assinalando, de forma 
lúdica, o Dia Mundial da Criança. Assim, na véspera do 
dia comemorativo, proporcionou uma “viagem” pelos 
contos tradicionais da Literatura infanto-juvenil com 
o espetáculo “A Avó Leituras e o baú das histórias”, 
pelo Grupo de Teatro Filandorra – Teatro do Nordeste.

A iniciativa abrangeu todas as crianças que 
frequentam o pré-escolar e 1.º ciclo que,assim, 
“viajaram” pelos mais belos contos tradicionais com 
a ajuda do Pinóquio, da Fada Azul, do Soldadinho 
de Chumbo, da Bailarina de Papel, da Madrasta da 
Branca de Neve e a avó do Capuchinho Vermelho.
Os espetáculos decorreram no auditório da 
Cooperativa de Olivicultores, durante a manhã, e 
na Sede da Banda de Carrazedo de Montenegro, 
durante a tarde, abrangendo cerca de 500 crianças.

O Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, acompanhado 
da Vereadora da Educação, Cultura e Desporto, Teresa 
Pavão, fez questão de estar presente nos eventos 
proporcionados àquela faixa etária da comunidade 
educativa e salientar a importância de disponibilizar 
momentos culturais diferentes às crianças.
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No dia 31 de Maio de 2017 teve lugar no auditório da 
Biblioteca Municipal de Valpaços, a apresentação do livro 
“Poesia, sentimentos e alma”, da autoria de Manuel Pires 
Brás.

O evento contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, da Vereadora 
da Cultura, Desporto e Educação, Teresa Pavão, entre 
amigos do autor, que quiseram associar-se ao evento. 
O autor recebeu palavras elogiosas pela publicação de 
mais uma obra e pelo trabalho desenvolvido em mais de 
duas décadas no concelho valpacense.

“É com satisfação que vejo publicada mais uma obra de 
Manuel Pires Brás, um homem que adoptou este concelho 
há décadas como seu e por isso o meu reconhecimento. 
Viu nesta terra as condições ideais para se estabelecer 
e aqui continua firme, apesar das adversidades da vida. 
Admiro a sua coragem”, disse o autarca. “Ao ler estas 
páginas sinto uma enorme honra por ver retratados 
além de sentimentos, episódios pessoais, tradições e 
acontecimentos que caracterizam o nosso concelho 
e, dessa forma, a identidade do povo valpacense”, 
acrescentou.

Também Teresa Pavão enalteceu o autor que “viveu 
ferverosamente todo o crescimento do concelho, 
acompanhando o seu desenvolvimento com um olhar 
atento, critico, consciencioso, mas acima de tudo 
construtivo”.
Manuel Pires Brás abordou a história e o 25.º aniversário 
do Jornal Negócios de Valpaços, sua propriedade, 
homenageando duas personalidades que se encontravam 
presentes pelo apoio prestado durante os mais de 25 
anos, Abílio Mourão e José Samões.
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Dia 2 de Junho, decorreu a cerimónia de 
Encerramento do Ano Letivo da Escola 
Municipal de Natação, em que participaram 
mais de cem crianças dos diversos 
níveis das classes de aprendizagem e 
aperfeiçoamento.
Para assinalar o término de mais um ano, 
houve muita festa e animação, entre 
alunos, pais e professores. O evento 
incluiu “ida à água”, para, depois, ao som 
de música, as crianças jogarem, brincarem 

e aproveitarem o insuflável que esteve à 
sua disposição.
O momento contou com a presença 
do Presidente da Câmara Municipal, 
Amílcar Almeida, que juntamente com 
a responsável da Escola Municipal de 
Natação, Carla Nogaró, procederam à 
entrega dos certificados de participação.
O Presidente, Amílcar Almeida, agradeceu 
a confiança dos pais, o que contribui para 
que a Escola Municipal de Natação seja 

um sucesso, ano após ano. O edil lembrou 
ainda o trabalho da equipa que está 
afecta às Piscinas Municipais em prol da 
comunidade e lembrou o Projecto Férias 
em Grande, que ocupa as crianças em 
Julho e Agosto.
Fazem parte da Escola Municipal de 
Natação quase 200 alunos, dos 12 meses 
até cerca dos 70 anos de idade.
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No dia 10 de Junho de 2017, Valpaços recebeu a visita de José 
Carlos Pereira e a sua equipa, para gravações do Programa 
“Assim é Portugal”, da TV Brasil, com o intuito de promover o 
concelho além-fronteiras.
As boas-vindas ao conhecido apresentador foram dadas pelo 
Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, nos Paços do Concelho, 
onde o autarca fez uma apresentação do concelho, abordando 
as potencialidades turísticas, os produtos de excelência e 
convidando os telespectadores a visitar-nos.

O programa, com duração aproximada de 60 minutos, deu a 
conhecer alguns locais e produtos de destaque do concelho, 
passando pela Praia Fluvial do Rabaçal/Parque de Campismo 
do Rabaçal, Adega Cooperativa de Valpaços, Casa do Vinho, 
Loja Interactiva de Turismo e Centro Hípico Travancas. A 
gastronomia local e um espaço de turismo rural também foram 
dados a conhecer a milhares de telespectadores.

“Tratou-se de um desafio lançado pela Entidade do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal, ao qual respondemos 
afirmativamente. Tudo o que está ao nosso alcance para nos 
darmos a conhecer nos mais diversos sectores e assim alavancar 
a nossa economia, quer através do turismo, quer através do 
desenvolvimento do sector primário, será feito. Gostamos de 
receber e sabemos fazê-lo da melhor maneira. Temos de tirar 
partido, cada vez mais, das nossas potencialidades”, referiu 
Amílcar Almeida.

Link da reportagem para consulta: 
www.facebook.com/municipiodevalpacos/videos/
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A Biblioteca Municipal de Valpaços assinalou, no dia 27 de Junho 
de 2017, 5 anos de actividade. Inaugurada em Junho de 2012, 
construída a partir do antigo edifício dos serviços florestais, no 
centro histórico da cidade, a Biblioteca Municipal de Valpaços 
representou um investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. 
Em 2017 aquele equipamento dedicado à cultura foi valorizado 
com a disponibilização do parque de estacionamento, mesmo em 
frente, que permite um melhor acesso aos serviços.

No espaço é possível visitar exposições, assistir a concertos 
ou a apresentações de livros, workshops, além da consulta 
e requisição de livros e acesso gratuito à internet. Mediante 
marcação prévia, grupos podem ter acesso a diversas actividades 
como “A Hora do Conto” ou visitas guiadas, entre outras. Na 

celebração do lustro, o Presidente da Câmara Municipal, Amílcar 
Almeida, afirmou ser um “verdadeiro marco para uma importante 
valência do Município, desempenhando uma função essencial 
na comunidade, oferecendo todos os meses uma programação 
orientada para todos os tipos de público.”

O edil salientou o trabalho da equipa que promove as actividades, 
mas também os munícipes que participam e valorizam o serviço 
que é disponibilizado. Acompanhado do Vice-Presidente, António 
Medeiros, e das Vereadoras Arlete Lopes e Teresa Pavão, o 
autarca cantou os parabéns desejando votos de que o sucesso 
da Biblioteca Municipal se mantenha, ano após ano, prestando 
um serviço de qualidade aos munícipes.

BIBLIOTeCA MuNICIPAL COMeMOrOu 5 ANOS De eXISTÊNCIA
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A atividade teve como objectivo criar várias zonas residenciais, 
denominadas distritos, e um grande centro da cidade, que 
formavam o acampamento. Nele participaram escuteiros de 
todas as idades, secções e países, que contribuiam para o 
programa de actividades, que ia dando resultados através 
da vida, trabalho e diversão. Tal como numa cidade “real”, os 
participantes construíam, aprendendo e passando o seu tempo 
livre divertindo-se. Nos diferentes distritos do acampamento, 
todos podiam desfrutar das atividades que mais lhe convinham, 
sendo que também fazia parte da experiência e aprendizagem, 
por exemplo, distribuição de alimentos, jornal do acampamento, 
logística, para que os participantes vivessem novas experiências. 

Embora a maioria das atividades do Go Urban ocorressem 
em Kirchberg, os escuteiros participaram, ainda, em visitas e 
atividades no Luxemburgo e nas proximidades.
O programa de actividades foi construído em torno dos princípios 
do conceito de “educação para mais sustentabilidade”, conceito 

educacional do LGS (Guia de Luxemburgo e Associação Scout).
Durante o acampamento, os participantes foram sendo 
informados sobre qual das cinco áreas de desenvolvimento que 
uma determinada actividade oferecia para o seu desenvolvimento 
pessoal e no final do acampamento, tiveram a oportunidade de 
percorre-las: Go | Adventure, Go | Creative, Go | Mind & Spirit, Go 
| Nature, Go | Social.
O Go Urban contou com a participação de 14 escuteiros do 
Agrupamento 392 de Valpaços, o único que representou o nosso 
Pais.
António Escudeiro, Chefe de Agrupamento, realçou que “a 
participação dos valpacenses na actividade só foi possível, 
pelo apoio da Junta de Freguesia de Valpaços e Sanfins e pela 
disponibilidade e suporte de toda a logística por parte da Câmara 
Municipal de Valpaços, na pessoa do Presidente Dr. Amílcar 
Almeida, que não deixou passar um só dia sem comunicar com os 
escuteiros de Valpaços para se inteirar do decorrer da atividade 
e de como os nossos jovens a estava a viver”.

Entre os dias 18 e 28 de Julho de 2017, um grupo de 14 escuteiros valpacenses participou no GO 
URBAN Camp 2017, actividade internacional de GIAS e SCOUTS de todo o mundo, que decorreu em 
Kirchberg – Luxemburgo.
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O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, 
Amílcar Almeida, esteve, entre os dias 21 e 24 
de Junho de 2017, na localidade luxemburguesa 
de Bettembourg e na localidade francesa de 
La Garenne Colombes, cidades com as quais 
Valpaços tem acordos de geminação.

Mais uma vez, o autarca valpacense retribuiu a 
visita e deslocou-se às cidades de Bettembourg, 
no Luxemburgo, para a Festa Nacional, bem 
como a La Garenne Colombes, muito próximo da 
capital francesa. 
Amílcar Almeida, acompanhado pelo Presidente 
da Assembleia Municipal, Francisco Tavares, 
e do Vereador António Taveira, participou nos 
festejos anuais daquelas localidades, cujos 
responsáveis de entidades costumam visitar 
Valpaços aquando da Feira do Folar.

SOCIEDADE
Valpaços - Boletim Municipal - nº 31 - Página 77

C o n c e l h o 
de Valpaços 
distinguido com rua em 

Bettembourg, 
no Luxemburgo



Na localidade de Bettembourg, no âmbito da Festa Nacional 
luxemburguesa, a comitiva valpacense foi recebida pelo 
Presidente da Câmara, e pelo Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa 
Maria Teresa.
Por sua vez, o concelho de Valpaços foi homenageado com 
a atribuição do seu nome a uma rua daquela localidade 
luxemburguesa, na ocasião inaugurada.
Também o Agrupamento de Escuteiros de Valpaços se fez 
representar no Luxemburgo, com 14 valpacenses a participar na 
actividade GO URBAN, com o apoio da autarquia.

A ligação com La Garenne Colombes já tem mais de uma década 
e, ano após ano, a tradição é mantida com a visita por parte das 
entidades valpacenses. No dia 23 de Junho Amílcar Almeida, 
Francisco Tavares e António Taveira tiveram oportunidade de 
contactar com as entidades locais, mas também com os muitos 
emigrantes valpacenses que vivem naquela cidade. O Presidente 
da Câmara Municipal de Valpaços aproveitou, uma vez mais, a 
ocasião para divulgar os produtos de excelência do concelho, no 
sentido de abrir novos mercados para os mesmos.
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A encerrar mais uma edição do “Projecto Afectos”, realizou-se um passeio até à Quinta da Malafaia, num dia 
pleno de convívio e alegria, em que o Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, fez questão de marcar presença.
No dia 17 de Junho de 2017, o “Projecto Afectos” realizou o passeio de “final de ano”, proporcionando a cerca de 254 idosos do 
concelho, presidentes de juntas de freguesia, técnicos da autarquia e voluntárias, uma viagem à Quinta da Malafaia, em Esposende, 
participando, assim, num Arraial Minhoto, disfrutando das tradições gastronómicas, populares, culturais e etnográficas. A todos 
foi servido um magnífico almoço, secundado por muita animação que desafiou até os mais relutantes, a participarem na festa.

Neste passeio participaram 254 idosos, do “Projecto Afectos” e “PII – Projeto de Proximidade ao idoso isolado”, num total 
de 48 localidades de 22 freguesias do concelho. Amílcar Almeida fez questão de acompanhar as festividades e conviver 
com os valpacenses. “É um projeto do qual muito nos orgulhamos, pelo bem-estar que proporciona aos nossos idosos, que se 
sentem aqui em família. Tentamos melhorar de ano para ano, abrangendo mais localidades e lembrar o quanto os Afectos são 
importantes. Sempre que possível, tento estar presente para que sintam que não são esquecidos no nosso trabalho”, referiu.
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O Município de Valpaços distinguiu, no âmbito das comemorações 
do 181.º aniversário da elevação de Valpaços a concelho, no dia 
6 de Novembro de 2017, os melhores alunos com prémios de 
mérito escolar.
Após o hastear da Bandeira Nacional e da Bandeira Município, 
ao som da Banda Municipal, nos Paços do Concelho, decorreu a 
comemoração do Feriado Municipal no salão nobre.
Na presença de todo o executivo municipal, de vários autarcas do 
concelho e munícipes, o Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, 
apresentou uma breve história do concelho, abordando a sua 
formação e estruturação.
“Neste que é um Feriado Municipal especial também por nos 
encontrarmos no início de mais um mandato”, Amílcar Almeida 
fez uma síntese desde o decreto de 6 de Novembro de 1836 
saído do ministério de Manuel da Silva Passos (Passos Manuel) 
que elevou a paróquia à categoria de Concelho até à reintegração 
definitiva das freguesias de Curros e Vales em 1896. Aludiu, 
ainda, à desagregação do antigo quadro administrativo que, no 
distrito de Vila Real, deu lugar a uma nova organização municipal 
constituída por 14 concelhos. Falou ainda da elevação a vila em 
1853 e da elevação a cidade em 1999.

De seguida e como habitualmente, foram entregues os Prémios 
de Mérito Escolar a 3 alunos, galardão constituído por um diploma 
e um cheque no valor de 250 euros, que é anualmente atribuído 
aos melhores alunos de cada ciclo de ensino das escolas do 
concelho.
“O mérito e valorização do esforço e do desempenho individual 
procura criar estímulos para que os jovens sintam que vale a pena 
estudar, naquela que também é uma homenagem às escolas e 
ao seu trabalho”, referiu o autarca.
Assim, do 9.º ano de escolaridade em Valpaços recebeu o prémio 
de melhor aluna Marta Morais, residente em Fornos do Pinhal. 
Do 12.º ano de escolaridade recebeu o prémio Iara Figueiras, 
de Valpaços. Da escola EB 2/3 José dos Anjos de Carrazedo de 
Montenegro, do 9.º ano de escolaridade, recebeu o prémio Eva 
Sousa Marta, residente em Carrazedo de Montenegro.
Antes do encerramento da cerimónia, foi apresentado o novo 
site do Município, que pretende facilitar o acesso à informação 
por parte dos munícipes e visitantes do concelho.
As comemorações do Feriado Municipal de Valpaços terminaram 
na Igreja Matriz, onde, pelo final do dia, foi apresentado um 
concerto pela Orquestra do Norte.
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No auditório da Biblioteca Municipal 
procedeu-se a mais uma entrega de Kits 
de Maternidade a 17 grávidas do concelho, 
no dia 3 de Novembro, que receberam 
“miminhos” para ajudar na chegada do 
recém-nascido.
O Kit de Apoio à Maternidade foi 
implementado no início do ano 2016 e, com 
o apoio das farmácias e estabelecimentos 
comerciais locais, bem como o Centro de 
Saúde de Valpaços, reúne bens de primeira 
necessidade para os recém-nascidos e 
mamãs. 
“Esta medida social representa, em 
primeiro lugar, uma ajuda simbólica, 
um mimo, para as famílias valpacenses 
que decidem ter filhos. Queremos estar 
perto das pessoas, das famílias do 
nosso concelho e apoiá-las na medida do 
possível”, começou por dizer o Presidente 
da Câmara, Amílcar Almeida, agradecendo 
o apoio dos parceiros da iniciativa.
O edil lembrou o óptimo ano de 2016 em 
relação ao número de nascimentos, que 
chegou quase a uma centena. 

Apesar da descida, em 2017 Amílcar 
Almeida congratula-se com os dados 
registados, lembrando que “não há 
crescimento sem nascimentos” e que 
a estratégia de desenvolvimento do 
concelho, desde que tomou posse, tem 
tido sempre em conta melhores condições 
de vida para os munícipes.
Entre outras acções, Amílcar Almeida 
lembrou a rede de transportes escolares 
concelhia, abrangendo todos os alunos 
que frequentam os estabelecimentos de 
ensino público, repartidos pelos ensinos 
Pré-Escolar, Básico e Secundário, bem 
como comparticipações nas refeições 
escolares. Referiu, ainda, os equipamentos 
de qualidade com as mais recentes 
tecnologias e conforto, como são o caso 

equipamentos desportivos, biblioteca 
municipal, os centros escolares, Loja 
Ponto Já, entre outros. A Câmara Municipal 
dispõe de preços atractivos para que os 
mais novos possam frequentar a Escola 
Municipal de Natação, por exemplo, tendo 
também ao dispor na Biblioteca Municipal 
actividades para os pequeninos do pré-
escolar e 1.º Ciclo, como a Hora do Conto e 
Teatro de Sombras.
Já no anterior mandato foram, ainda, 
renovados os parques infantis da cidade 
e inaugurado o Parque da Formiga, no 
Largo da Feira, que se tornou num ponto 
de encontro para as crianças.
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Cerca de 300 pessoas festejaram o 11.º aniversário do “Projecto 
Afectos”, da Câmara Municipal de Valpaços, no dia 17 de 
Novembro de 2017.
O projeto que resultou de um levantamento feito no concelho 
que detectou centenas de pessoas, com mais de 65 anos, a 
viverem sozinhas e sem retaguarda familiar, esteve em festa.
A iniciativa da autarquia que tem crescido ao longo dos anos foi 
elogiada por parte do Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, 
que fez questão de marcar presença no momento festivo.
“É um projeto de que muito nos orgulhamos e a tendência é para 
continuar a crescer. Este ano já foi alargado a mais localidades 
e assim vai continuar. Ao mesmo tempo que queremos criar 
condições para a fixação de jovens, também queremos continuar 
a proporcionar qualidade de vida aos mais idosos, aqueles que já 
deram muito às suas localidades, ao concelho e ao país”, referiu 
o edil em dia da efeméride.
No início, o projecto, que pretendia combater, sobretudo, o 
isolamento social numa altura em que “os laços de vizinhança 
são cada vez mais fracos e a entreajuda não tem o significado de 
outros tempos”, apoiava apenas 60 idosos nos quatro primeiros 

núcleos, localizados em Lebução, Veiga de Lila, Carrazedo de 
Montenegro e Valpaços.
Hoje, o “Afectos” acolhe 340 idosos e alargou-se a 47 localidades 
do concelho, num total de 22 freguesias abrangidas.
Uma equipa composta por técnicos e voluntários promove 
diariamente aulas de ginástica e animação lúdico-recreativa, 
desenvolvendo sessões de pintura, croché, bordados, 
escultura e recolhendo também histórias de vida, lendas 
e receitas tradicionais. Mensalmente, são proporcionadas 
novas experiências aos mais idosos, nomeadamente passeios, 
caminhadas e visitas a instituições, passando por acções de 
sensibilização sobre diversas temáticas.
Em dia de festa, o grupo de 300 pessoas participou num lanche 
convívio, onde não faltou o bolo de aniversário e o bailarico, 
acompanhado sempre da alegria e animação dos idosos.
Recorde-se que este projecto nasceu em 2007 e “já mudou a 
vida de muitos”, como os próprios participantes fazem questão 
de dizer. Sob a tutela da Câmara Municipal, o “Afectos” ganhou 
vida e expressão e tem cada vez mais admiradores e idosos que 
não se querem render à solidão.
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Os Paços do Concelho de Valpaços receberam, pela primeira vez, 
no dia 23 de Novembro a cerimónia de “Juramento de Bandeira” 
de 103 jovens soldados-recruta do 5.º Curso de Formação 
Geral Comum de Praças do Exército de 2017, do Regimento de 
Infantaria 19, de Chaves. 

As cerimónias iniciaram com a Continência das Forças em Parada 
à Alta Entidade, seguindo-se o restante protocolo, que “chamou” 
centenas de pessoas ao Jardim Público. Um momento emotivo 
que terminou com a imposição das boinas aos recrutas que 
juraram “defender a pátria” perante o estandarte nacional. O acto 
solene foi presidido pelo Major General Francisco Xavier Ferreira 
de Sousa, Comandante da Brigada de Intervenção.
A cerimónia de “Juramento de Bandeira” trouxe um colorido 
diferente ao coração da cidade, onde estiveram presentes 
várias individualidades militares e civis, familiares e amigos 
dos recrutas. Foi feita também a Imposição de condecorações 

e depois de lidos os deveres militares e proferida a fórmula 
do “Juramento de Bandeira”, seguiu-se a imposição das boinas 
e o desfile das forças em parada. O acto foi abrilhantado com 
vários momentos musicais a cargo da Banda do Exército do 
Destacamento do Porto.

Para o Coronel João Godinho, Comandante do Regimento de 
Infantaria 19, “a cerimónia correu muito bem. Estou muito 
satisfeito e temos de agradecer à Câmara Municipal de Valpaços, 
sem o apoio da qual nada teria sido possível. Os valpacenses 
estiveram connosco, vimos na cerimónia os familiares dos 
militares, mas também valpacenses de todas as idades. O nosso 
muito obrigado”.
Para o Presidente da Câmara, Amílcar Almeida, “é uma honra 
receber esta emotiva cerimónia. Trata-se de um acto cívico e de 
amor, em que relembramos a todos algo que faz parte da nossa 
cultura e do ser cidadão português”.
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O Pavilhão Multiusos de Valpaços acolheu no dia 8 de Dezembro 
de 2017, o Almoço Convívio dos Idosos do Concelho, que 
reuniu mais de 1200 pessoas, numa organização da autarquia 
valpacense.
O programa teve início com a celebração da Eucaristia, presidida 
pelo Padre Leonel Reis e assistida pelo Executivo Municipal.
O Almoço Convívio dos Idosos do Concelho realizou-se pelo 
terceiro ano consecutivo, numa organização da Câmara Municipal 
de Valpaços, que contou com o apoio das 25 Juntas de Freguesia 
do Concelho. É dirigido às pessoas com mais de 65 anos, com 
residência no concelho, que fazem a sua inscrição, que é gratuita, 
na respectiva junta de freguesia.
O Município de Valpaços tem pautado a sua intervenção social 
pela procura da integração das camadas mais velhas da população 
em atividades dinâmicas de lazer e convívio que visam combater 
o isolamento e proporcionar melhores condições e qualidade de 
vida às pessoas desta faixa etária, como é o caso do Projecto 
Afectos, PI, Valpaços Sorridente, entre outros.
Para o Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar 

Almeida, a iniciativa é para continuar, até porque, de ano para 
ano, é cada vez mais participada. “Fico muito orgulhoso de 
podermos proporcionar este dia de festa e convívio aos idosos 
do concelho. Tudo faremos para continuar a dedicar a necessária 
atenção aos nossos munícipes de idade mais avançada, servindo 
este encontro anual, para além do seu carácter festivo, como 
uma homenagem conjunta que podemos consagrar àqueles que 
merecem o nosso maior respeito e gratidão”, referiu.
“Queremos fazer deste convívio uma festa de família, que se viva 
um verdadeiro dia de emoção e alegria e que a mensagem que 
hoje saia daqui se propague pelo concelho para que no próximo 
ano estejamos ainda em número maior”, acrescentou o autarca 
valpacense.
A reabertura do Hospital de Valpaços, prevista para 2018, o 
apoio em medicação e bens essenciais, o apoio na habitação, 
o apoio na rede de estruturas residenciais e centros de dia do 
concelho, entre outras medidas foram também mencionadas 
pelo edil como exemplos do apoio prestado pelo Município à 
terceira idade.
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Com o aproximar do fim do ano e início do Ano Novo, 
os Paços do Concelho, em Valpaços, são palco de um 
conjunto de atuações para cantar as Janeiras ao Executivo 
Municipal.

A tradição foi mais uma vez cumprida em Valpaços. 2018 
chegou e diversas entidades do concelho encheram de 
música e alegria a autarquia com a atuação dos elementos 
que se deslocam à Câmara Municipal para Cantar as 
Janeiras.

O Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar 
Almeida, e a vereação ouvem atentamente as Janeiras, 
cantadas com grande entusiasmo pelos participantes. 
É também uma oportunidade de expressar os votos de 
um excelente ano de 2018 e continuação do trabalho de 
cooperação com as entidades recebidas.

Banda Municipal e filarmónicas, ranchos folclóricos, 
grupos corais, associações, alunos de vários níveis de 
ensino, entre outros, continuam a Cantar as Janeiras 
com o objetivo de preservar e valorizar as tradições, 
contribuindo para a animação cultural da cidade e do 
concelho.

Amílcar Almeida aplaude as atuações, manifestando 
“orgulho e honra” por receber os grupos nos Paços do 
Concelho, “espaço que é do povo”.

A Câmara Municipal agradece a atenção e a amabilidade 
de todas as entidades envolvidas, desejando-lhes a elas 
e a todos os Munícipes um Próspero 2018.

SOCIEDADE
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Janeiras cantadas, tradição cumprida



José Maria de Eça de Queirós, nascido em 25 de Novembro de 1845 e falecido em 16 de Agosto de 1900, foi um dos mais notáveis 
romancistas portugueses, destacando-se romances como “Os Maias” e “A Cidade e as Serras”, este último, considerado por muitos 
como o primeiro romance ecologista português.
Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi advogado, jornalista, diplomata, e, acima de tudo, escritor, deixando-nos um 
legado incontornável para a Literatura Portuguesa e para o conhecimento da sociedade portuguesa do fim do século XIX.

                                                                                        José António Silva
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